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Introducció 
 
El passat dia 17 de desembre de 2019 vam realitzar el VII Fòrum trobada amb empreses,                
amb molta il·lusió i algunes novetats, la més important de les quals ha estat el canvi de                 
format de la jornada, amb la voluntat d’esdevenir un punt de trobada on intercanviar punts               
de vista sobre el present i futur del món professional, així com la incorporació de l’FP DUAL                 
i de tots els altres serveis de col·laboració amb les empreses, amb tots els actors implicats,                
món empresarial, administració i la comunitat educativa de l’Institut Montsià. 
 
El Fòrum trobada amb empreses té l’objectiu d’apropar les empreses i l'institut. Volem que              
les empreses coneguin el centre i l’alumnat, i hi puguin interaccionar, per transmetre’ls què              
consideren important en el món laboral i quins valors i qualitats valoren més a l’hora de                
contractar. També volem estretir les relacions amb amb les empreses, a més de poder              
compartir els seus interessos, necessitats i expectatives, i saber què pot aportar l’institut en              
aquests àmbits. 
 
Tots som comunitat educativa. La nostra comunitat educativa està formada per totes les             
persones que intervenen en el procés educatiu. L’alumnat rep part de la seva formació en el                
nostre centre. L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en            
l'empresa. La formació DUAL neix amb la aquesta vocació, que l’alumnat pugui formar-se             
també en l’entorn de l’empresa i aprendre per mitjà del treball. 
 
És per aquest motiu que creiem que si anem junts podem arribar molt més lluny. 
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Participants   
 
En el VII Fòrum trobada en empreses hi van haver un total de 63 participants, provinents                
dels següents àmbits: 

● 32 empreses 
● 11 administració pública 
● 20 món educatiu (professorat, administració educativa i universitats) 
● 275 alumnes (en l’activitat a l’aula) 

 
Agraïm sincerament el fet que la comunitat educativa, entenent aquesta com tots els actors              
que participem en el procès formatiu, s’hagi abocat en la participació en el fòrum. Sabem               
que eren unes dates complicades i som conscients de la dificultat que ha representat              
aquesta participació.  
 
En el fòrum han participat empreses consolidades, emergents, petites, mitjanes,          
tecnològiques, tradicionals… En quant a l’administració pública han participat representants          
de diversos municipis, com l’alcalde d’Amposta, regidors d’educació, membres del consell           
comarcal, tècnics i tècniques d'ocupació… Com a representants del món educatiu hi ha             
assistit la inspecció educativa, l’anterior director del centre, els i les responsables de la              
formació DUAL en el centre, l’equip directiu, i un representant de l’URV. No ens voldríem               
oblidar del més de 250 alumnes que també van participar en l’activitat a l’aula. 
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Activitat a l’aula 
 
En l’activitat a l’aula ens vam interessar si les empreses havien participat en accions              
d’ensenyament DUAL, la resposta va ser que: 

● 57% sí que han tingut alumnes en DUAL 
● 43% no han tingut alumnes en DUAL  

 
En relació a les empreses que han tingut alumnat en DUAL: 

● 79% valora molt bé l’experiència 
● 7% bé 
● 7% regular 
● 7% ha tingut una mala experiència 

 
De les empreses que no han tingut alumnat en DUAL, un  

● 92% voldria acollir un alumne en DUAL 
● 8% ho descarta 

 
En general les empreses valoren l’ensenyament DUAL com una cosa bona, la qual cosa              
es reflecteix amb les observacions positives (83%) que van realitzar sobre l’experiència, la             
majoria de les quals destaquen la bona actitud de l’alumnat, les seves ganes de              
treballar i d’aprendre, i el fet que tant l’alumnat com l’empresa surten beneficiats de              
l’experiència.  
 
Les 3 observacions negatives (17%) han estat sobre la dificultat per a alguns alumnes              
de compaginar els estudis i les pràctiques en DUAL, alumnes que no els havia              
agradat la feina que li havien assignat i un altre que no sabia treballar bé en equip. 
 
En quant a comentaris que hem recollit en relació a la DUAL, n’hi ha de positius i de                  
negatius, però sempre es pot veure l’esperit constructiu: 

● comentaris en relació a que molts alumnes DUAL acaben contractats a l’empresa on             
han fet les pràctiques 

● altres en relació al fet que les pràctiques DUAL els han servit a l’alumnat que les ha                 
realitzat com a trampolí per altres feines gràcies a l’experiència adquirida 

● també n’hi ha hagut en relació a que el nivell d’anglès és baix, o que surten amb                 
pocs idiomes. 

● en certs aspectes falta de formació (eines ofimàtiques), desconeixement d'ajuts i           
subvencions públiques… 

● també s’ha considerat que el període de pràctiques DUAL fóra positiu que es pugui              
porta a terme un cop acabats els estudis de formació professional 
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A la pregunta de “Quins valors, qualitats busqueu, valoreu més els empresaris a l’hora 
de contractar?” les 10 respostes més repetides van ser: 

● Responsabilitat - 10 repeticions 
● Formació - 8 
● Bona actitud - 8 
● Interès per aprendre - 6 
● Proactiu - 6 
● Ganes de treballar - 5 
● Saber treballar en equip - 4 
● Formació contínua - 4 
● Implicació - 4 
● Idiomes (anglès) - 3 

 
De fet hi va haver una relació de fins a 40 valors i qualitats diferents, en les quasi 100                   
respostes donades en els diferents grups de treball que es van formar a les diverses aules                
on es va realitzar aquesta activitat. Val la pena destacar que 83 (86%) d’aquests              
valors/qualitats estan relacionats amb les soft skills, o sigui les capacitats clau. La             
importància que donen les empreses a aquestes capacitats clau s’anirà repetint al llarg             
d’aquestes conclusions. Unes altres 14 respostes (14%), han estat relacionades amb la            
formació: una bona formació en general, la formació contínua, formació en idiomes… 
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Activitat al vestíbul 
 
Aquesta dinàmica, conduida per Santi López Villa, ens va mostrar, d’una forma reveladora,             
la importància de la diversitat per la innovació.  
 
Darrerament la creativitat ha guanyat importància per la seva capacitat de generar            
propostes emprenedores i la seva influència en els processos d'innovació. La creativitat            
afavoreix la difusió de coneixement i innovació. En quant al paper de la diversitat, la               
creativitat, i la innovació, cal destacar la importància de la creativitat en la difusió d'idees i                
creació de nous projectes tot incentivant l'emprenedoria a escala local. 
 
Aquesta diversitat pretén fomentar la creativitat dels grups de treball, per al seu temps              
afavorir que emergeixin propostes innovadores. És a dir, per obtenir resultats diferents hem             
de fer les coses de forma diferent. 
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Dinar de treball 
 

Durant el dinar de treball els i les participants van seure a les taules, de tal manera que la                   
diversitat fós màxima, tant pel que fa a la procedència dels participants (empresa,             
administració, món educatiu), com als sectors empresarials dels participants.  
 

Durant la primera part de l’activitat es va demanar a cada una de les taules que                
consensuessin “Tres temes que siguin d’interès per a l’empresa”. Els interessos, els            
quals hem agrupat en categories per facilitat la lectura, van ser els següents: 

● Soft Skills (44%): actitud, valors, compromís, responsabilitat, comunicació, bon         
clima laboral, aportacions dels alumnes a les empreses 

● Formació (33%): formació contínua específica, aplicar més formació DUAL, formar          
professionals industrials, formació inicial,  idiomes, FP adequada a les empreses  

● Innovació (22%): talent, RSC, eficàcia del producte o servei, intel·ligència artificial,           
innovació: fer les coses de forma diferent, seguretat i salut en el treball, teoria vs               
pràctica, trobar professionals industrials formats 

 

En una segona part el que es va demanar va ser “Quines són les necessitats i                
expectatives de l'empresa en relació als interessos anteriors”. Un altre cop agrupem les             
respostes en categories: 

● Soft Skills (49%): escolta activa, treball en equip, lideratge, compromís, capacitat           
d'adaptació, tolerància a la frustració, flexibilitat horària, implicació en la feina,           
puntualitat, proactiu positivament, responsable, curiositat per aprendre, creativitat,        
empatia, confiança, transparència, millora de les relacions humanes 

● Talent (19%): com captar-lo i fidelitzar-lo, atracció del talent, identificar el talent,            
foment, orientació, desenvolupament del talent, donar context al talent 

● Qualitat laboral (14%): espais físics on s'esdevé la feina, relació horitzontal entre            
les persones, paradigma del sou i l'expectativa professional, adaptació d'horaris de           
treball amb la vida personal, establiment d'un segell de qualitat professional que sigui             
un distintiu, realitzar activitats conjuntes amb els treballadors i els caps que fomentin             
la fraternitat i els vincles d'unió 

● Formació (9%): formació continuada (inclou DUAL), continguts específics (PHP,         
noves tecnologies, marketing digital, pàgines web i creació de contingut, idiomes),           
millor formació FOL, equips humans educats amb valors, bona base de coneixement 

● Selecció de treballadors / Borsa de treball (7%): trobar treballadors          
preparats/formats elèctrics/mecànics/manteniment industrial, identificar els     
treballadors adients, millorar els processos de selecció de personal 

● Apropar a l'alumne a la realitat de l'empresa (5%): crear canals/espais on poder             
parlar, involucrar-se en els projectes (empresa+alumnes) 
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En la tercera i darrera part de l’activitat es preguntava “Què pot aportar l’Institut?”: 

● Apropar Empresa / Món Laboral i institut, DUAL (31%): més possibilitat de            
networking alumnat-empresa, iniciatives de mentoria amb empreses, coneixement        
de la realitat, contacte més estret empresa i escola: crear xarxa empreses, disminuir             
la rivalitat: intel·ligència col·lectiva, realitzar la formació als alumnes centrada en           
l'àmbit de l'empresa, equips interdisciplinaris empresa-institut, començar a        
ensenyar-los com és la vida laboral real, fer coses per alumnes amb mares i pares 

● Impulsar Metodologies actives (27%): noves metodologies d'aprenentatge,       
activitats on es posi de relleu el treball en equip, aplicació metodologies actives,             
ABP, dinàmiques de grup, metodologia educativa on les coses importants siguin les            
mateixes a l'institut i a l'empresa, autoavaluació i avaluació dels companys en els             
projectes, ensenyar a tenir criteri laboral 

● Potenciar Soft Skills (23%): capacitat d'adaptació, eliminar la cultura de la queixa i             
canviar-la per la cultura de gratitud, inculcar l'esperit crític, reforçar els valors, que els              
estudiants siguin capaços de buscar la inquietud, ensenyar a treballar en equip,            
premiar el compromís 

● Formació alumnat (12%): formació continuada especialitzada (detecció de        
necessitats), flexibilitat d'horaris en la formació continuada, els alumnes formats          
adequadament i amb predisposició per continuar aprenent dins de l'empresa 

● Altres (8%): borsa de treball, intentar detectar si cada alumne està al lloc indicat 
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Valoracions i oportunitats de millora 
 
La jornada va ser valorada com a bé o molt bé per un 94% dels participants, regular per un                   
6% i ningú la va valorar com a malament o molt malament.  
 
L’alumnat va valorar amb un 8,4 de mitjana les activitats en les que va participar (escala                
tipus likert de 1 a 10, on 1 correspon a “No m’ha agradat gens” i 10 correspon a “M’ha                   
agradat molt”). 
 
Una de les activitats més ben valorada ha estat la dinàmica a l’aula amb alumnat, de la qual                  
tothom ha dit que haguessin volgut tenir més temps.  
 
Dins de l’enquesta de valoració de la jornada hi havia dues preguntes de resposta oberta,               
de cara a que tothom hi pogués dir la seva, aquestes eren “Quins aspectes de               
l'organització i continguts de la jornada creus que es podrien millorar?” i            
“Observacions, oportunitats, suggeriments…”. En el tractament hem juntat els         
comentaris deixats en els dos apartats ja que no hi ha diferència significativa entre ells. 
 
Les observacions més repetides han estat: 

● Felicitacions - 26% 
● Més temps amb alumnes - 18% 
● Més temps en general - 13% 
● Que les empreses puguin triar el cicle amb el que volen fer activitat a l'aula - 8% 
● Oferir a les empreses una visita al centre - 5% 
● Explicar a les empreses el funcionament de la jornada amb anterioritat - 5% 
● Millorar l'activitat amb alumnes - 5% 

 
Agraïm de forma sincera les aportacions que de ben segur tindrem en compte per a futures                
edicions. 
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Conclusió 
 
Els objectius del fòrum eren: estretir les relacions entre les empreses i l’institut, i poder               
compartir amb les empreses què consideren important en el present i futur del món laboral,               
els seus interessos, necessitats i expectatives, i saber què pot aportar l’institut en aquests              
àmbits.  
 
En quant a l’objectiu d’apropar les empreses, administració i l’institut estem molt satisfets.  
El fet que, en aquest moment que vivim on la velocitat dels esdeveniments és força elevada,                
que haguem pogut crear un oasi, un moment de tranquil·litat en l’espai i en el temps, és                 
reconfortant. Necessitem temps per poder compartir els nostres punts de vista, les nostres             
esperances. El 31% de les observacions demanaven més temps. Farem tot el possible per              
assignar més temps a les activitats que han estat més ben valorades, sense augmentar la               
durada total del fòrum. 
 
En relació al segon objectiu, compartir què considerem important en el futur formatiu i              
laboral, haurem de tenir en compte el fet de potenciar les capacitats clau o soft skills, ja                 
que ha estat un dels conceptes més repetit al llarg de les diverses activitats del fòrum. Per                 
aquest motiu hem de continuar impulsant l’ús de metodologies actives          
d’ensenyament-aprenentatge, la qual cosa ha estat una demanda també repetida. Per a la             
proposta d’Apropar Empresa / Món Laboral i Institut, ens seran de gran utilitat totes les               
idees aportades. Tot això sense descuidar la formació professional dels presents i futurs             
treballadors del territori. També continuarem impulsant la formació DUAL, com a acció            
formativa que dóna resposta a totes aquestes propostes. 
 
Agraïm profundament a tots i totes les assistents totes les seves aportacions. A partir d’ara               
l’Institut Montsià tindrà en consideració totes aquestes propostes a l’hora de dissenyar els             
diferents processos formatius.  
 
Junts + lluny! 
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El fòrum a la premsa i a les xarxes socials 
 
 

● L'Institut Montsià uneix empreses, administració i educació pel futur professional a 
les Terres de l'Ebre 

 
● L'Institut Montsià implica empreses, administració i comunitat educativa per millorar 

el futur prof 
 

● Un any més, Apasa Participem al VII Fòrum de Trobada d'Empreses 
 

● VII Fòrum Trobada amb Empreses de l’Institut Montsià 
 

● https://twitter.com/search?q=f%C3%B2rum%20empreses%20%40insmontsia%20%2
0&src=typed_query 
 

● https://www.instagram.com/p/B6LJ4gBiQMl/ 
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https://ebredigital.cat/2019/12/20/linstitut-montsia-uneix-empreses-administracio-i-educacio-pel-futur-professional-a-les-terres-de-lebre/
https://ebredigital.cat/2019/12/20/linstitut-montsia-uneix-empreses-administracio-i-educacio-pel-futur-professional-a-les-terres-de-lebre/
https://www.youtube.com/watch?v=dPXnduFmRjQ
https://www.youtube.com/watch?v=dPXnduFmRjQ
https://apasa.org/19128/
https://agora.xtec.cat/insmontsia/general/vii-forum-trobada-amb-empreses-de-linstitut-montsia/
https://twitter.com/search?q=f%C3%B2rum%20empreses%20%40insmontsia%20%20&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=f%C3%B2rum%20empreses%20%40insmontsia%20%20&src=typed_query
https://www.instagram.com/p/B6LJ4gBiQMl/

